Országos Idegennyelvű Könyvtár

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

2007.

I. Az intézmény azonosító adatai

Fejezet száma, megnevezése

XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium

Szektor – cím/alcím

1051-0300

Intézmény megnevezése

Országos Idegennyelvű Könyvtár

Intézmény székhelye

Budapest, 1056 Molnár utca 11.

Intézmény ÁHT azonosítója

038159

Intézmény PIR törzsszáma

309150

Szakágazat száma, megnevezése

925110 - Könyvtári, levéltári tevékenység

Szakfeladat száma, megnevezése

923116 - Nemzeti könyvtári és szakkönyvtári tevékenység

Az intézmény adószáma

1509154-2-41

Az intézmény KSH jelzőszáma

15309154 9251 312 01

Számlavezető pénzintézet neve

Magyar Államkincstár

Az intézmény bankszámlaszáma:

10032000-01427666-00000000

Az intézmény alapításának éve:

1956

Az intézmény alapító okirata

Kulturális Közlöny 2006.10. szám (2006.05.26.)

II. Az intézmény szervezeti felépítése

Költségvetési létszámkeret

74 fő

2007. január 1-én betöltött létszám

73 fő

Az intézmény szervezeti egységei

1. Igazgatóság
2. Titkárság
3. Szakmai tevékenységet ellátó osztályok
3.1. Gyűjteményfejlesztési és Feldolgozási Osztály
3.2. Állománygondozó és Kölcsönzési Osztály
3.3. Olvasószolgálati Osztály
3.4. Zeneműtár
3.5. Nemzetiségi és Dokumentációs Osztály
3.6. Informatikai Osztály
4. Funkcionális szervezeti egységek
4.1. Gazdasági Osztály
4.2. Gondnokság, ruhatár
III. Az intézmény szervezeti kapcsolódásai
Hozzárendelt részben önálló gazdálkodó költségvetési szervvel vagy részjogkörű
költségvetési egységgel nem rendelkezik.

IV. Szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma
a.) 1997. évi CXL. Törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről
b.) 73/2003. (V. 28.) Korm. Rendelet az Országos Dokumentumellátási Rendszerről

V. Az intézmény tevékenységi köre

a.) a modern világirodalom, az irodalomtudomány és a nyelvészet, valamint a kapcsolódó
humán kultúrát, ill. tudományokat reprezentáló könyvtári dokumentumok - főképp eredeti
nyelvű - gyűjtése, feltárása, szolgáltatása;
b.) a népzene, a dzsessz és a világzene dokumentumainak minél teljesebb körű gyűjtése, a
klasszikus és kortárs komolyzene dokumentumainak minél teljesebb körű gyűjtése, a
klasszikus kortárs komolyzene reprezentáns dokumentumai, valamint a rájuk vonatkozó
szakirodalom gyűjtése, feltárása és szolgáltatása;
c.) a nemzeti és etnikai kisebbségekkel foglakozó dokumentumok gyűjtése, feltárása és
szolgáltatása;

d.) az idegen nyelvek tanulását minél hatékonyabb formában lehető tevő gyűjtemény
kialakítása és szolgáltatása, valamint nyelvstúdió működtetése;
e.) az alapfeladatokhoz kapcsolódó szakirodalmi dokumentációs adatbázisok építése és
szolgáltatása
f.) a nemzetiségi és etnikai gyűjteményt fenntartó könyvtárak koordinációs központjaként,
ezen könyvtárak dokumentumokkal való ellátása;
g.) a gyűjtemények folyamatos fejlesztése, feltárása, megőrzése, gondozása és rendelkezésre
bocsátása
h.) a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól valamint szolgáltatásairól
való tájékoztatás;
i.) a könyvtárak állományához és szolgáltatásaihoz való hozzáférés biztosítása;
j.) az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer tagkönyvtáraként részvétel a könyvtárak
közötti dokumentum-és információcserében
k.) együttműködés a hazai és külföldi könyvtárakkal, valamint a nemzetközi könyvtári
rendszerben való eligazodás segítése
l.) az Oktatási és Kulturális Minisztérium minisztere (továbbiakban: miniszter) által
meghatározott további feladatok;
m.) a szakfeladatrend szerinti tevékenységi körébe tartozó feladatokat kiegészítő
szolgáltatások: használóképzés keretében felnőttoktatást végez, szakmai tevékenységével
kapcsolatos kiadványokat szerkeszt és ad ki, szolgáltatásainak megismertetésére és
népszerűsítésére rendezvényeket szervez, tart és fogad be;
n.) vállalkozási tevékenységet nem folytat, gazdasági társaságban részesedése nincs.

VI. Költségvetési évre vonatkozó adatok a jóváhagyott költségvetés alapján
Ezer Forintban

Saját bevételek előirányzata

9.500

Támogatás értékű bevételek előirányzata

6.000

Átvett pénzeszköz előirányzata

300

Költségvetési támogatás előirányzata

339.200

Bevételi előirányzat összesen

355.000

Kiadási előirányzat összesen

355.000

A költségvetési előirányzatok felett utalványozásra jogosult a főigazgató, ellenjegyzésre
jogosult a gazdasági vezető.

VII. Fontosabb tervezett beruházások, felújítások

Olvasóterem tetőfelújítása, Molnár u. 11. magánlakásainak kiváltása, épülethomlokzat
veszélyelhárítása, zeneműtár búrozása, számítástechnikai eszközállomány részbeni cseréje.

VIII. Pénzmaradvány

Az Intézmény 2006. évi költségvetési pénzmaradványa 34.017 eFt, melynek teljes összege
kötelezettségvállalással terhelt. A 2007. gazdasági évben 2006. év előtt képződött
pénzmaradvány nem volt.

IX. 5 Millió Forint feletti szerződések
Szerződés
típusa

Szerződés/megrendelés
tárgya

Suweco CZ. S.R.O.

szállítási

Külföldi folyóirat

8 899 356 Ft

2007. december 31.

Lámer & Lámer Kft

vállalkozási

Nagyolvasó tetőfelújítás

12 600 000 Ft

2007. június 22.

Partner
megnevezése

Szerződés/Megrendelés
összege

Hatálya

